
					 	
 
 

W jaki sposób wprowadzić w życie 
założenia doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny, 

o którym pisał św. Ludwik Grignion de Montfort w Traktacie o doskonałym nabożeństwie do NMP? 
 
Niewątpliwie pomaga w tym Przewodnik 33 DNI Ad Iesum Per Mariam. Stanowi on solidną pomoc dla 
tych, którzy pragną rzetelnie przygotować się do Aktu całkowitego oddania się Jezusowi przez Maryję. 
 

Książeczka zawiera cenne myśli, modlitwy, wskazówki, które prowadzą do pogłębienia relacji z Maryją,  
a ostatecznie do prawdziwej, bliskiej relacji z Chrystusem.  
 

Osoba biorąca do ręki Przewodnik jest prowadzona niejako za rękę podczas drogi wewnętrznej przemiany. 
Zawiera wszystkie rozważania i modlitwy konieczne do przeprowadzenia indywidualnych przygotowań.  
 

Niezwykle istotne jest, aby Akt Ofiarowania nastąpił po dobrym osobistym przygotowaniu się do jego 
złożenia. Jest to wejście na drogę całkowitego zjednoczenia z Matką Bożą, a Przewodnik 33 dni... 
dokładnie, krok po kroku wskazuje, w jaki sposób na niej się znaleźć. Zawiera cenne, konkretne i 
przejrzyste wskazówki, m.in., jak pracować nad sobą, w jaki sposób modlić się, przeprowadzać rachunek 
sumienia, rozważać Pismo Święte czy podejmować inne praktyki życia duchowego, aby były one owocne. 
Ponadto wskazano, w jaki sposób radzić sobie z trudnościami, wątpliwościami czy zniechęceniem, które 
mogą wystąpić w czasie rekolekcji.  
 

Osoba wchodząca na drogę duchowego niewolnictwa Maryi w Przewodniku 33 dni... znajdzie 
wyczerpujące odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące tej duchowości, jak również wszystkie 
informacje o Wspólnocie Duchowych Niewolników Maryi. 
Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP oraz Przewodnik 33 dni... to dwie komplementarne książeczki. 
Traktat jest źródłem, a Przewodnik czerpakiem, który wskazuje, w jaki sposób wprowadzać w życie treści 
zawarte przez św. Ludwika Grignion de Motfort. Uczyniono to niezwykle rzetelnie, dbając o bezpośredni 
zwrot do osoby pragnącej odpowiedzieć na zaproszenie Maryi. Tworzy się swoista relacja nauczyciela i 
ucznia, który krok po kroku pnie się ku wyznaczonemu celowi. W swoim tempie, według własnego 
sumienia, i wedle otrzymanej na dany czas łaski.  
 

Na końcu są umieszczone teksty litanii, modlitw, hymnów, co ułatwia przeprowadzenie 33 dniowych 
rekolekcji. Wszystko znalazło się w jednym miejscu. Pozostawiono także przestrzeń na osobiste notatki, 
przemyślenia. To także jest cenne, bo później, z perspektywy czasu można samemu ocenić duchowe 
postępy w szkole Maryi. Jest to swoisty podręcznik, który z całą pewnością można brać do ręki każdego 
dnia, nie tylko w czasie odprawiania rekolekcji.  

Lecz kimże będą owi słudzy, niewolnicy i dzieci Maryi? 
Będą ogniem gorejącym, sługami Pańskimi, 
którzy wszędzie rozniecać będą ogień Bożej miłości. 

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
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